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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ 
 

CARGO: PSES/MÉDICO PLANTONISTA 
EDITAL Nº 092/2015 

DATA: 27/09/2015 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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A MINHA GLÓRIA LITERÁRIA 
 

1º “Quando a alma vibra, atormentada...” 
2º Tremi de emoção _____ ver essas palavras 
impressas. E lá estava meu nome, que pela primeira vez 
eu via em letra de forma. O jornal era O Itapemerim, 
órgão oficial do Grêmio Domingos Martins, dos alunos 
do Colégio Pedro Palácios, de Cachoeiro de 
Itapemerim, estado do Espírito Santo. 
3º O professor de português passara uma 
composição: “A lágrima.” Não tive dúvidas: peguei a 
pena e me pus a dizer coisas sublimes. Ganhei 10, e 
ainda por cima a composição foi publicada no 
jornalzinho do colégio. Não era para menos: 
4º Quando a alma vibra, atormentada, _____ 
pulsações de um coração amargurado pelo peso da 
desgraça, este, numa explosão irremediável, num 
desabafo sincero ....... infortúnios, angústias e mágoas 
indefiníveis, externamente, oprimido, por uma gota de 
água ardente como o desejo e consoladora como a 
esperança; e essa pérola de amargura arrebatada pela 
dor ao oceano tumultuoso da alma dilacerada é a 
própria essência do sofrimento: é a lágrima.” 
5º É claro que eu não parava aí. ........., depois, 
outras belezas; eu chamo lágrima de “traidora 
inconsciente _____ segredos d’alma”, descubro que ela 
“amolece os corações mais duros” e também (o que é 
mais estranho) “endurece os corações mais moles”. E 
acabo com certo exagero dizendo que ela foi “sempre, 
através da História, a realizadora dos maiores 
empreendimentos, a salvadora miraculosa de cidades e 
nações, talismã encantado de vingança e crime, de 
brandura e perdão”. 
6º Sim, eu era um pouco exagerado; hoje não me 
arriscaria _____ afirmar tantas coisas. Mas o 
importante é que minha composição abafara e tanto, 
que não faltou um colega despeitado que pusesse em 
dúvida sua autoria: eu devia ter copiado aquilo de 
algum almanaque. 
7º A suspeita tinha os seus motivos: tímido e mal 
falante, meio emburrado na conversa, eu não parecia 
capaz de tamanha eloquência. O fato é que a suspeita 
não me feriu, antes me orgulhou; e a recebi com 
desdém, sem sequer desmentir a acusação. .............., eu 
sabia escrever coisas loucas; dispunha secretamente de 
um imenso estoque de “corações amargurados”, 
“pérolas da amargura” e “talismãs encantados” para 
embasbacar os incréus; veriam... 
8º Uma semana depois o professor mandou que 
nós todos escrevêssemos sobre a Bandeira Nacional. 
Foi então que – dá-lhe, Braga! – meti uma bossa que 
deixou todos maravilhados. Minha composição tinha 
poucas linhas, mas era nada menos que uma paráfrase 

do Padre-Nosso, que começava assim: “Bandeira nossa, 
que estais no céu...” 
9º Não me lembro do resto, mas era divino. 
Ganhei novamente 10, e o professor fez questão de ler, 
ele mesmo, a minha obrinha para a classe estupefata. 
Essa composição não foi publicada porque O 

Itapemerim deixara de sair, mas duas meninas – glória 
suave! – tiraram cópias, porque acharam uma beleza. 
10 Foi logo depois das férias de junho que o 
professor passou nova composição: “Amanhecer na 
fazenda.“ Ora, eu tinha passado uns quinze dias na Boa 
Esperança, fazenda de meu tio Cristóvão, e estava 
muito bem informado sobre o amanhecer desta. Peguei 
da pena e fui contando com a maior facilidade. 
Passarinhos, galinhas, patos, uma negra jogando milho 
para as galinhas e os patos, um menino tirando leite da 
vaca, vaca mugindo... e no fim achei que ficava bonito, 
para fazer pendant com essa vaca mugindo (assim 
como “consoladora como a esperança” combinara com 
“ardente como o desejo”), um “burro zurrando”. 
Depois fiz o parágrafo, e repeti o mesmo zurro com um 
advérbio de modo, para fecho de ouro: 
11 “Um burro zurrando escandalosamente.” 
12 Foi minha desgraça. O professor disse que 
daquela vez o senhor Braga o havia decepcionado, não 
tinha levado a sério seu dever e não merecia nota maior 
do que 5; e para mostrar como era ruim minha 
composição leu aquele final: “um burro zurrando 
escandalosamente”. 
13 Foi uma gargalhada geral dos alunos, uma 
gargalhada que era uma grande vaia cruel. Sorri 
amarelo. Minha glória literária fora por água abaixo. 

Rubem Braga. Casa dos Braga: memória de infância. Rio de Janeiro: Record, 

1997. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha contínua no texto: 
a) em – as – pelos – em. 
b) ao – às – dos – à. 
c) de – as – nos – de. 
d) por – às – aos – a. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha pontilhada no 
texto: 
a) Vêm – Veriam. 
b) Vem – Veria. 
c) Vêem – Viram. 
d) Veio – Veria. 
 
03 - Analise as afirmativas, marque (V) para as 
verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo: 
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( ) As paroxítonas “mágoa” e “grêmio” são 
acentuadas por terminarem em ditongo crescente. 
( ) A palavra oxítona “incréus” e o 
monossílabo “céu”, com o novo acordo ortográfico 
deve-se retirar o acento agudo. 
( ) “Irremediável” é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em “el”. 
( ) A mesma regra de acentuação que vale para 
“tímido” vale também para “lágrima”. 
a) V – F – V – V. 
b) F – V – F – F. 
c) V – F – F – V. 
d) F – F – V – V. 
 
04 - Assinale a alternativa que contém a expressão 
que cria um paralelismo com “consoladora como a 
esperança” (10º parágrafo): 
a) Uma negra jogando milho. 
b) Uns quinze dias na Boa Esperança. 
c) Ardente como o desejo. 
d) Foi minha desgraça. 
 
05 - Os elementos coesivos destacados no nono 
parágrafo (mas e porque) poderia ser substituído 
sem prejuízo algum para o parágrafo por qualquer 
um dos listados abaixo: exceto: 
a) porém – já que. 
b) todavia – visto que. 
c) no entanto – uma vez que. 
d) conquanto – dado que. 
 
06 - Lourdes desenhou dois quadrados. O quadrado 
A com lado medindo 2 cm, e o quadrado B com 
perímetro medindo 200 mm. A razão entre a área do 
quadrado A e a área do quadrado B é: 
a) 1:5. 
b) 2:5. 
c) 2:25. 
d) 4:25. 
 
07 - A soma dos 50 primeiros termos de uma 
progressão aritmética é igual a 3.625. Sabe-se que o 
segundo termo dessa progressão é –92. O vigésimo 
termo dessa progressão é igual a: 
a) 23. 
b) 27. 
c) 34. 
d) 39. 
 
08 - Vilches gastou 99 reais em presentes para seus 
três filhos, cujas idades são 2, 4 e 6 anos. Sabe-se 
que o valor de cada presente é inversamente 
proporcional à idade de quem o recebeu. O filho 

mais novo de Vilches ganhou um presente no valor 
de: 
a) R$ 27,00. 
b) R$ 36,00. 
c) R$ 54,00. 
d) R$ 72,00. 
 
09 - Um título cujo valor nominal é de R$ 7.800,00 
será descontado com 5 meses de antecedência. Sabe-
se que a taxa anual de desconto simples praticada 
nessa transação é de 15%. Dessa forma, o valor 
resgatado na antecipação desse título é igual a: 
a) R$ 7.312,50. 
b) R$ 7.231,50. 
c) R$ 7.213,50. 
d) R$ 7.123,50. 
 
10 - A rotação de um triângulo retângulo de catetos 
medindo 12 cm e 5 cm, em torno de seu maior 
cateto, gera um sólido de revolução cujo volume 
equivale a 2/5 de: 
a) 40π cm2. 
b) 100π cm2. 
c) 150π cm2. 
d) 250π cm2. 
 
11 - A Prefeitura de Carambeí no final de agosto 
passado começou a disponibilizar o sinal wi-fi para 
os moradores, a intenção é liberar gradativamente 
internet gratuita para toda a cidade. Assinale a 
alternativa que apresenta o local onde este projeto 
entrou em funcionamento inicialmente: 
a) Câmara de Vereadores. 
b) Praça Cívica. 
c) Prefeitura Municipal. 
d) Todas as escolas públicas. 
 
12 - Em 1.973 Fidel Castro proferiu em tom de 
ironia a seguinte frase: 
“Os Estados Unidos vão dialogar com Cuba quando 
tiverem um presidente negro e o Papa for latino-
americano”. 

Esta profecia se concretizou? 
a) Não, apenas ajuda humanitária começou a ser 
enviada dos EUA para Cuba. 
b) Não, as conversações estão avançadas, porém as 
embaixadas continuam fechadas. 
c) Sim, as embaixadas de ambos os países foram 
reabertas depois de várias décadas. 
d) Sim, porém parcialmente, apenas relações 
comerciais voltaram à normalidade. 
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13 - O Vale do Paraíba é uma região sócio-
econômica que se destaca por concentrar uma 
parcela considerável do Produto Interno Bruto do 
Brasil. A região encontra-se entre que Estados 
abaixo? 
a) Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
b) Minas Gerais e São Paulo. 
c) Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 
d) Rio de Janeiro e São Paulo. 
 
14 - Leia com atenção o trecho da notícia abaixo: 
Jair Bolsonaro (PP-RJ) deve recorrer, até segunda-
feira (21/09), da sentença decretada pela 18ª Vara 
Cível de Brasília, que exigiu o pagamento de 
indenização de R$ 10 mil por danos morais causados 
à Maria do Rosário (PT-RS). 
Anunciada ontem (17/09), a decisão foi motivada 
pelas discussões entre os dois parlamentares em 2.003 
que se repetiram no final do ano passado no plenário. 
Há dois anos, Maria do Rosário o havia chamado de 
estuprador, acusando-o de incentivar a prática mesmo 
“sem ter consciência disso”. Ele a empurrou e disse 
que ela era uma "vagabunda". Em dezembro, 
Bolsonaro disse que só não estupraria Maria do 
Rosário porque ela “não merecia”. 
Além do pagamento da indenização, a juíza Tatiana 
Dias da Silva decidiu ainda que o Jair Bolsonaro 
publique a sentença em sua página oficial no canal 
Youtube, sob pena de multa de R$ 1 mil. 

Fonte: EBC – Agência Brasil, acessado em: 21/09/2.015, as 17h:29min. 

(modificado) 

Os parlamentares citados na notícia ocupam que 
cargos eletivos atualmente? 
a) Ambos são Deputados Federais. 
b) Ambos são Senadores. 
c) Ela é Deputada Federal e ele é Senador. 
d) Ela é Senadora e ele é Deputado Federal. 
 
15 - Que Estado da Região Nordeste decretou 
Estado de Emergência no Sistema Prisional e 
atualmente conta com a presença da Força Nacional 
de Segurança Pública para assegurar a ordem 
pública local? 
a) Alagoas. 
b) Pernambuco. 
c) Rio Grande do Norte. 
d) Sergipe. 
 
16 - Sobre a anemia carencial ferropriva, é 
INCORRETO afirmar que: 
a) As dosagens de ferro sérico, transferrina e saturação 
da transferrina (ST) são limitadas para avaliação da 
deficiência de ferro.  

b) Para avaliação da anemia associada à deficiência de 
ferro, a análise qualitativa e quantitativa dos glóbulos 
vermelhos, assim como a microcitose e a hipocromia 
são indicadores úteis. 
c) No tratamento da anemia carencial ferropriva, a 
absorção do sulfato ferroso, que contém 20% de ferro 
elementar, pode ser facilitada pela administração 
conjunta de suco de laranja. 
d) A ferritina não é parâmetro bioquímico específico no 
diagnóstico da doença. 
 
17 - A tireotoxicose refere-se à síndrome clínica 
decorrente do excesso de hormônios tireoidianos 
circulantes, secundário ao hipertireoidismo ou não. 
Sobre a tireotoxicose, marque a alternativa 
incorreta: 
a) A tireotoxicose por T3 decorre do aumento isolado 
dos níveis séricos de T3 e elevação do TSH. 
b) Em idosos, predominam sintomas cardiopulmonares, 
tais como taquicardia (ou fibrilação atrial), dispneia e 
edema. 
c) Tremor fino de extremidades, fraqueza muscular 
proximal e hiperreflexia são achados frequentes. 
d) O diagnóstico clínico do hipertireoidismo, 
geralmente, não oferece dificuldade e a confirmação 
diagnóstica deverá ser feita com as dosagens das 
concentrações séricas de TSH e hormônios tireoidianos. 
 
18 - Sobre as doenças diarreicas, marque a 
alternativa correta: 
a) O Plano A de tratamento das doenças diarreicas 
destina-se a paciente com diarreia e com sinais de 
desidratação. O tratamento é domiciliar, com a 
utilização de: solução de sais de reidratação oral (SRO) 
e líquidos disponíveis no domicílio. 
b) De modo geral, o quadro clínico é agudo, 
autolimitado e confere imunidade duradoura. 
c) O Plano B de tratamento destina-se a paciente com 
diarreia e sem sinais de desidratação. 
d) Se o paciente apresentar sinais e sintomas de 
desidratação grave, com ou sem choque (palidez 
acentuada, pulso radial filiforme ou ausente, hipotensão 
arterial, depressão do sensório), a sua reidratação deve 
ser iniciada imediatamente por via endovenosa. 
 
19 - Antimicrobiano que pode ser usado em casos de 
diarreias bacterianas: 
a) Eritromicina. 
b) Azitromicina. 
c) Sulfametazol+trimetopim. 
d) Todas as alternativas anteriores. 
 
 



5 

20 - Sobre infecções do trato urinário (ITUs), é 
INCORRETO afirmar que: 
a) No exame físico, o sinal mais característico da 
pielonefrite é a presença do sinal de Giordano (punho 
percussão dolorosa em flancos). 
b) O diagnóstico e a classificação das prostatites podem 
ser feitos por meio da anamnese e do exame físico. A 
próstata é examinada durante o exame e toque do reto. 
Sua consistência deve ser fibroelástica, e não deve ser 
dolorosa a palpação. 
c) Nas prostatites crônicas, a disúria é um sintoma 
importante e pode estar acompanhada de dor à 
ejaculação e ao toque; a próstata pode estar aumentada 
de volume e algumas vezes endurecida. 
d) A infecção do trato urinário (ITU) pode ser dividida 
em baixa (pielonefrite), e em alta (que engloba a cistite, 
a uretrite e a prostatite). 
 
21 - Sobre a Asma, marque a alternativa 
INCORRETA: 
a) Doença inflamatória crônica, caracterizada por hiper-
responsividade das vias aéreas inferiores e por 
limitação variável ao fluxo aéreo, reversível 
espontaneamente ou com tratamento.  
b) Os beta-agonistas de ação rápida, associados aos 
corticoides sistêmicos, são os mais efetivos para o 
alívio das crises, tanto em crianças quanto em adultos 
de qualquer idade. 
c) As vias de administração podem ser oral, inalatória 
ou parenteral. Deve-se sempre dar preferência à via oral 
devido à menor absorção sistêmica, maior eficácia e 
menor taxa de efeitos colaterais. 
d) O quadro de asma ocupacional é o de uma asma 
brônquica, sendo que os pacientes se queixam de falta 
de ar, tosse, aperto e chieira no peito, acompanhados de 
rinorreia, espirros e lacrimejamento, relacionados com 
as exposições ocupacionais às poeiras e vapores. 
 
22 - Sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DSTs), é INCORRETO afirmar que: 
a) O objetivo principal do tratamento da infecção pelo 
HPV é a remoção das lesões condilomatosas, o que leva 
a cura da maioria dos pacientes. 
b) O herpes genital caracteriza-se pelo aparecimento de 
lesões vesiculosas que, em poucos dias, transformam-se 
em pequenas úlceras, precedidas de sintomas de 
ardência, prurido e dor. 
c) Uma cervicite prolongada, sem o tratamento 
adequado, pode-se estender ao endométrio e às 
trompas, causando Doença Inflamatória Pélvica (DIP), 
sendo a esterilidade, a gravidez ectópica e a dor pélvica 
crônica, as principais sequelas. 
d) A maioria das infecções pelo HPV (papilomavírus 
humano) são sintomáticas e com lesões aparentes. 

23 - Ainda sobre as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs), é INCORRETO afirmar 
que: 
a) Na vaginose bacteriana os parceiros sexuais também 
precisam ser tratados. 
b) As DST de notificação compulsória são: AIDS, HIV 
na gestante/criança exposta, sífilis na gestação e sífilis 
congênita. 
c) As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) não 
tratadas em gestantes podem causar abortos 
espontâneos, natimortos, baixo peso ao nascer e 
infecção congênita e perinatal. 
d) A Gonorreia e a Tricomoníase apresentam o 
corrimento como principal sintoma. 
 
24 - Sobre a Insuficiência Cardíaca, é INCORRETO 
afirmar que: 
a) A insuficiência cardíaca aguda é usualmente 
caracterizada por congestão pulmonar. 
b) Bradicardia é um sinal de insuficiência cardíaca. 
c) Os inibidores da enzima de conversão da 
Angiotensina - IECA é o grupo de maior importância 
em favorecer a evolução dos pacientes com 
Insuficiência cardíaca em todos os estágios (inclusive 
os portadores de disfunção ventricular assintomática). 
d) A insuficiência cardíaca tem alta prevalência, alto 
custo, é frequentemente incapacitante e tem elevada 
mortalidade. 
 
25 - É sinal da insuficiência cardíaca, EXCETO: 
a) Aumento do pulso venoso jugular. 
b) Taquicardia. 
c) Diminuição do pulso venoso jugular. 
d) Desvio lateral do ictus cordis. 
 
26 - A cistite pode ser caracterizada clinicamente 
pela presença de, exceto: 
a) urina inodora. 
b) disúria. 
c) polaciúria. 
d) hematúria. 
 
27 - Os sintomas clássicos de diabetes são:  
a) poliúria. 
b) polidipsia. 
c) polifagia. 
d) ganho involuntário de peso. 
 
28 - Sobre a febre reumática, marque a alternativa 
CORRETA: 
a) O quadro articular afeta preferencialmente as 
pequenas articulações, particularmente dos membros 
superiores. 
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b) A faringoamigdalite e o impetigo são as infecções 
mais frequentemente causadas pelo estreptococo beta-
hemolítico do grupo A (EBGA) e ambas estão 
associadas ao surgimento da febre reumática. 
c) O diagnóstico da febre reumática é clínico, não 
existindo sinal patognomônico ou exame específico. Os 
exames laboratoriais, apesar de inespecíficos, 
sustentam o diagnóstico do processo inflamatório e da 
infecção estreptocócica. 
d) A artrite é a manifestação mais comum da febre 
reumática. O quadro articular afeta preferencialmente 
as pequenas articulações. 
 
As questões 29 a 31 se referem ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
 
29 - Marque a alternativa incorreta: 
a) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde é um de seus 
objetivos. 
b) Aos proprietários, administradores e dirigentes de 
entidades ou serviços contratados é permitido exercer 
cargo de chefia ou função de confiança no Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
c) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde 
(SUS) serão depositados em conta especial, em cada 
esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização 
dos respectivos conselhos de saúde. 
d) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) poderá organizar-se em distritos de forma a 
integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas 
para a cobertura total das ações de saúde. 
 
30 - Analise as afirmativas: 
I - A direção do Sistema Único de Saúde é única em 
cada esfera de governo. 
II - No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) poderá organizar-se em distritos de forma a 
integrar e articular recursos, técnicas e práticas 
voltadas para a cobertura total das ações de saúde. 
III - Será permitida a destinação de subvenções e 
auxílios a instituições prestadoras de serviços de 
saúde com finalidade lucrativa. 
IV - Os Municípios poderão constituir consórcios 
para desenvolver, em conjunto, as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
d) Apenas as afirmativas I e IV. 
 
 
 

31 - Marque a alternativa incorreta: 
a) São instâncias colegiadas do Sistema único de Saúde 
(SUS): a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. 
b) A Conferência de Saúde tem caráter permanente e 
deliberativo. 
c) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências de Saúde será majoritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos. 
d) O Conselho de Saúde atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política de 
saúde na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros. 
 
32 - Um paciente de 72 anos apresentou mal estar 
súbito, com queda dos níveis pressóricos, sudorese, 
necessidade de evacuação imediata e ao exonerar o 
intestino, apresentou hematoquezia importante que 
se repetiu por três episódios. Sabendo-se que este 
paciente era previamente hígido, a hipótese 
diagnóstica mais viável é de: 
a) Doença hemorroidária. 
b) Doença diverticular dos cólons. 
c) Trombose da mesentérica inferior. 
d) Neoplasia de reto. 
 
33 - Num traumatismo fechado de abdome, a 
presença de ar desenhado a sombra renal, sugere: 
a) Secção completa de cálice renal. 
b) Ruptura da 2ª porção do duodeno. 
c) Secção jejunal. 
d) Ruptura de fígado. 
 
34 - O distúrbio ácido-básico provavelmente mais 
comum em pacientes cirúrgicos, é: 
a) Alcalose metabólica. 
b) Acidose metabólica. 
c) Alcalose respiratória. 
d) Distúrbios ácido-básicos mistos. 
 
35 - Marque a alternativa falsa: 
a) O carcinoma gástrico polipóide mostra-se como 
grandes massas intraluminais, que tendem a se 
metastatizar tardiamente. 
b) Na linite plástica a cura é rara, devido a 
disseminação precoce. 
c) Os divertículos duodenais são encontrados em 
aproximadamente 80% das autópsias. Os sintomas são 
patognomônicos e quando diagnosticados, deve ser 
indicada a cirurgia. 
d) A maioria dos tumores malignos do duodeno são 
adenocarcinomas, leiomiossarcomas ou linfomas. 
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36 - Sobre a Hanseníase, é CORRETO afirmar que: 
a) A classificação operacional do caso de hanseníase 
em paucibacilar ou multibacilar é baseada no número 
de lesões cutâneas. 
b) Devido ao padrão de multiplicação do bacilo, a 
doença progride lentamente. Entre o contato com a 
pessoa doente e o aparecimento dos primeiros sinais 
pode levar em média 2 a 5 anos. 
c) A gravidez e o aleitamento contra-indicam o 
tratamento poliquimioterápico da doença. 
d) O resultado negativo da baciloscopia exclui o 
diagnóstico de hanseníase. 
 
37 - Sobre a Hanseníase, é INCORRETO afirmar 
que: 
a) Acomete principalmente a pele e os nervos 
periféricos, mas também manifesta-se como uma 
doença sistêmica comprometendo articulações, olhos, 
testículos, gânglios e outros órgãos. 
b) Os casos de recidiva são raros e geralmente ocorrem 
no período superior a cinco anos após a cura. 
c) A Rifampicina, Dapsona e Clofazimina fazem parte 
do esquema terapêutico para tratamento dos casos 
paucibacilares. 
d) A doença progride lentamente. Entre o contato com a 
pessoa doente e o aparecimento dos primeiros sinais 
pode levar em média 2 a 5 anos. 
 
38 - Sobre a Tuberculose, é INCORRETO afirmar 
que: 
a) A propagação do bacilo da tuberculose está 
associada principalmente às condições de vida da 
população. Prolifera em áreas de grande concentração 
humana, com precários serviços de infraestrutura 
urbana, como saneamento e habitação, onde coexistem 
a fome e a miséria. 
b) A transmissão ocorre geralmente em ambientes 
abertos, nos quais as partículas expelidas pelo doente 
de Tuberculose (TB) podem permanecer no ar, 
principalmente em locais claros e arejados. 
c) Considera-se, caso novo ou sem tratamento anterior, 
os pacientes que nunca se submeteram à quimioterapia 
antituberculosa; que fizeram tratamento por menos de 
30 dias ou há mais de cinco anos. 
d) A prova tuberculínica é indicada como método 
auxiliar no diagnóstico da tuberculose. 
 
39 - Sobre o tratamento da hipertensão arterial 
sistêmica, é INCORRETO afirmar que: 
a) Para uso como anti-hipertensivos, são preferidos os 
diuréticos tiazídicos e similares, em baixas doses. 
b) Os alfabloqueadores têm a vantagem de propiciar 
melhora discreta no metabolismo lipídico e glicídico e 

nos sintomas de pacientes com hipertrofia prostática 
benigna. 
c) Em indivíduos com insuficiência renal crônica, o uso 
de inibidores da enzima conversora da angiotensina 
pode eventualmente agravar a hiperpotassemia. 
d) Na gravidez é indicado o uso de inibidores da 
enzima conversora da angiotensina. 
 
40 - Ainda sobre a hipertensão arterial, marque V 
(verdadeiro) ou F (falso): 
( ) Uma pequena proporção dos casos de 
hipertensão arterial, denominada como hipertensão 
secundária, é devida a causas muito bem 
estabelecidas, que precisam ser devidamente 
diagnosticadas, uma vez que, com a remoção do 
agente etiológico, é possível controlar ou curar a 
hipertensão arterial. 
( ) A maioria dos casos de hipertensão arterial 
não apresenta uma causa aparente facilmente 
identificável, sendo conhecida como hipertensão 
essencial.  
( ) Alterações próprias do envelhecimento 
determinam aspectos diferenciais na pressão 
arterial da população idosa como, maior frequência 
de “hiato auscultatório”, que consiste no 
desaparecimento dos sons durante a deflação do 
manguito, geralmente entre o final da fase I e o 
início da fase II dos sons de Korotkoff, resultando 
em valores falsamente baixos para a sistólica ou 
falsamente altos para a diastólica. 
( ) A pré-eclâmpsia é caracterizada pelo 
aparecimento de hipertensão arterial e proteinúria  
após a 20ª semana de gestação em mulheres 
previamente normotensas. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo: 
a) V, F, V, F. 
b) V, F, V, V. 
c) V, V, F, V.  
d) V, V, V, V.  
 
 
 
 
 
 
 




